OBEC Zemplínska Teplica
Dodatok č. 1
k

V Z N č. 2/2011
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zemplínska Teplica
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

30. 08. 2016

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

30. 08. 2016

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

30. 08. 2016

Dátum ukončenia pripomienkového konania:

11. 08. 2016

Pripomienky zasielať:
- Písomne na adresu: Obec Zemplínska Teplica, ul. Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
- Elektronicky na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk
Doručené pripomienky (počet) : ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...............
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici dňa: ..................... pod č.: .............
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica dňa : ..........................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Zemplínska Teplica dňa : ..........................
VZN nadobúda účinnosť dňom: ...........................

úradná pečiatka
s erbom obce
za obec : Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemplínska Teplica
č. 2/2011
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zemplínska Teplica
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a § 20, § 28, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto dodatku č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „nariadenie“).
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 sa mení nasledovne:
§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu /ďalej len ŠKD/ prispieva zákonný
zástupca žiaka sumou 3,00 Eur mesačne.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred
dvakrát ročne a to za obdobie 09. – 12. do 30. 9. príslušného školského roka a za obdobie 01.06. do 31. 1. príslušného školského roka.
3. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok, ak povinná osoba o to písomne požiada a
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi.
4. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky,
ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce

